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Κυκλάδες - Σέριφος 2009

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν οι αγροικίες και τα 
ξερολιθικά βοηθητικά κτίσματα στον Αιγαιακό χώρο
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Εξαιρούνται:

• Η Κρήτη με τα χαρακτηριστικά της μιτάτα και τους κούμους, τα
οποία αποτελούν αντικείμενο της παρουσίασης του αρχιτέκτονα
Γιώργη Πετράκη.

• Οι Σποράδες, η Θάσος και η Σαμοθράκη λόγω του περιορισμένου
χρόνου της παρουσίασης και της θέσης τους στις παρυφές του
Αιγαίου πελάγους.

• Από τα Δωδεκάνησα η Ρόδος και η Κως, στις οποίες είχαν ανα-
πτυχθεί οικισμοί κοντά στους χώρους παραγωγής αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων. Διέθεταν μόνον εξοχικές κατοικίες συ-
νήθως διώροφες, για θερινή διαμονή (πύργοι) κοντά στις γεωργι-
κές καλλιέργειες και μικρές αγροικίες για την παραγωγή γαλακτο-
κομικών προϊόντων (μάντρες).



• Μέσα από ένα φωτογραφικό ταξίδι, γίνεται ταυτόχρονη αναφορά
στις αγροικίες και τα βοηθητικά ξερολιθικά κτίσματα των νησιών
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και των Κυκλά-
δων. Στις τελευταίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, δεδομένου ότι σε
αυτές ανήκει και η Άνδρος, η οποία αποτελεί αντικείμενο των πα-
ρουσιάσεων των Νίκου Χαζάπη και Γιώργου Μαυροφρύδη.

• Επισημαίνεται ότι το θέμα είναι ευρύτατο και ο χρόνος της ανακοί-
νωσης θέτει περιορισμούς στη βαθύτερη ανάλυσή του. Ειδικότε-
ρα, οι αγροικίες παρουσιάζονται περιληπτικά δεδομένης της συνή-
θως επιμελημένης κατασκευής τους με λιθοδομή και κονιάματα,
ενώ δίνεται έμφαση στα βοηθητικά κτίσματα από ξερολιθιά, αφού η
παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται με αφορμή το 1ο Σχολείο
Ξερολιθιάς της νήσου Άνδρου.



ΒΑ Αιγαίο - Φούρνοι 2000

• Μεμονωμένα ξερολιθικά βοηθητικά κτίσματα, αναπόσπαστο κομμάτι του 
νησιωτικού τοπίου στον Αιγαιακό χώρο, με χρήση κατά κανόνα εποχική.

Δωδεκάνησα - Αστυπάλαια 2007

Κυκλάδες - Ανάφη 2009Κυκλάδες - Άνδρος 1994



Κυκλάδες - Ανάφη 2009

• Συγκροτήματα αγροικιών και ξερολιθικών βοηθητικών κτισμάτων, με χρήση 
συνήθως εποχική και σπανιότερα μόνιμη.

Κυκλάδες - Κύθνος 2008

Κυκλάδες – Ανάφη 2009Δωδεκάνησα – Αστυπάλαια 1999



• Αγροικίες με επιμελημένη κατασκευή από λιθοδομή και κονίαμα, συχνά 
μακρόχρονης ή μόνιμης χρήσης.

Κυκλάδες - Σίφνος 2009Κυκλάδες - Σέριφος 2009
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Κυκλάδες - Σύρος 2005Δωδεκάνησα - Κάρπαθος 1998



Άργος - Σαρία 2006

Αποσκίνου - Κάρπαθος 1998
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Ασφοντυλίτης - Αμοργός 2010

Στις περιπτώσεις απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, δημιουργήθηκαν ολόκλη-
ροι οικισμοί εποχικής χρήσης με αγροικίες και βοηθητικά ξερολιθικά κτίσματα (π.χ. η 
Αυλώνα και τ’ Αποσκίνου στην Κάρπαθο, το Άργος στη Σαρία και ο Ασφοντυλίτης στην 
Αμοργό). 

Αυλώνα - Κάρπαθος 2006



Ονομασίες αγροικιών και βοηθητικών ξερολιθικών κτισμάτων στον 
Αιγαιακό χώρο (ενδεικτικές)

• Λήμνος: μάντρες
• Λέσβος: ντάμια ή κάλυβοι
• Σάμος: μάντρες, κελλιά ή καλύβια
• Νίσυρος: σπηλάδια
• Χάλκη: κύφες 
• Χίος, Κάρπαθος, Κάσος, Αμοργός, Κρήτη: μητάτα ή μιτάτα
• Λέρος, Ανάφη, Νάξος, Πάρος, Δήλος, Ρήνεια: κατοικιές
• Μύκονος: κατοικιές ή χωριά
• Τήνος: καθ’κιά (τα), κατοικιές ή κάμαρες ή κελλιά ή βοϊδοκέλλια 
• Τζιά: καθοικιές ή καθηκιές και καθέντρες
• Κύθνος: κελλιά και καλυβάρες
• Άνδρος: πετροκάλυβα, κελλιά ή μπαρμπακάδες



ΒΑ Αιγαίο - Λήμνος 1998

Λήμνος: Μάντρες, αγροκτηνοτροφικά συγκροτήματα (πέτρα, ξύλο, καλάμια, κεραμίδια, 
συνήθως χωρίς κονίαμα).

Τύποι: 
• Αρχικός: Μονόχωρο κτίσμα με τζάκι και ξερολιθικό αυλόγυρο.
• Γεωργικός: Συγκρότημα με χώρους κατοικίας, σταυλισμού ζώων, αποθήκευσης ζωο-

τροφών, με ξερολιθικό αυλόγυρο, υπαίθριο φούρνο, αλώνι και σπανίως ρακοκάζανο. 
• Γεωργοκτηνοτροφικός: Όπως ο Γεωργικός Τύπος με χαγιάτι για τα πρόβατα.
• Κτηνοτροφικός: Μόνο με χαγιάτι για τα πρόβατα και χώρο του βοσκού (μικρός χώρος

με τζάκι) για προσωρινή διαμονή.
• Μικτός Οικογενειακός: Όπως ο Γεωργικός Τύπος, πολλές φορές χωρίς αλώνι αλλά με
• ένα ιδιότυπο χαγιάτι (στοά), σε επαφή με τον οικισμό ή στο όριο ή εντός του οικισμού. 

• Συγκροτήματα αγροικιών και ξερολιθικών βοηθητικών κτισμάτων



Λέσβος: 
• Ντάμια (τα) ή κάλυβοι (οι), αγροτικά καταλύματα εποχικής χρήσης, πέτρινα με 

μακρόστενο παραλληλεπίπεδο σχήμα, με δώμα τα παλαιότερα και με δίρριχτη στέγη 
τα νεότερα. Στον κάμπο της Καλλονής είναι πλινθόκτιστα. 

• Τσαρντάκες (οι), πρωτόγονα καταλύματα από φύλλα και κλαδιά, προσωρινής χρήσης.
• Τσουκαλαριά (τα), είδος εξοχικών καταλυμάτων, τα σπίτια-εργαστήρια κοντά στις 

παραλίες του Αγίου Στεφάνου και του Ασπροπόταμου, κοντά στον Μανταμάδο.

ΒΑ Αιγαίο - Λέσβος 2010



Ικαρία: Μεγάλη οικιστική διασπορά. Τύποι διάσπαρτων κατοικιών στη βάση της μη 
προβολής, της αφάνειας και της απόκρυψης. 
Υλικά: πέτρες, χωματόλασπη, καλάμια, αγριόχορτα (βρήχα), σχιστόλιθος και ξύλα.

ΒΑ Αιγαίο - Ικαρία 2000



Ικαρία: Καμάρες μέσα σε κοιλώματα βράχων αλλά και κατασκευές-κατοικίες δίπλα 
στους λούρους, τα μεγάλα βράχια διαφόρων μορφών που σχηματίζουν στέγαστρα 
στο δυτικό τμήμα του νησιού (θεόκτιστα ή κατοικητήρια).

ΒΑ Αιγαίο - Ικαρία 2008

Τύποι - μορφές κατοικιών:
• Οι Καμάρες - Θεόκτιστα ή κατοικητήρια 
• Το χυτό ή ορτοκατέβατο: μονόχωρο με μονόρριχτη στέγη («χυτή στέγωση»)
• Πρόδρομες μορφές στην περιοχή Κουμαρό
• Τα χωστοκέλλια - κρυφοκέλλια: τεχνητές μονόχωρες κατασκευές με οροφή κάτω από 

το έδαφος
• Ο πύργος - το πυργάρι: Δίχωρη διώροφη κατοικία
• Χυτό με πυργάρι - μονώροφο με διώροφο: Ο μικτός τύπος κατοικίας
• Το ισόγειο μακρόσυρτο πολύχωρο σπίτι (μακρυνάρι)
• Η διώροφη πλατυμέτωπη κατοικία
• Νεότερες μορφές και τύποι κατοικίας



Ικαρία: Απλή αγροικία, μία από της πολλές κατηγορίες αγροτικών συγκροτημάτων  
που βρίσκονται διάσπαρτα στην ύπαιθρο του νησιού, αποτελώντας αναπόσπαστο 
κομμάτι του ιδιαίτερου ικαριώτικου τοπίου. 

ΒΑ Αιγαίο - Ικαρία 2008

Παραρτήματα αγροικίας:
• Το μέρος: το αποχωρητήριο
• Η γηστέρνα: ανοικτή δεξαμενή νερού
• Ο αχερώνας: ο στάβλος
• Ο ορνιθώνας - το κοταριό - η κλούβα: το κοτέτσι
• Το αλιώρι - ο χοιροκουμάς: το χοιροστάσιο
• Το πέταλο - ο ληνός: το πατητήρι
• Το πιθοστάσι: η αποθήκη του κρασιού
• Η άλωνα: το αλώνι
• Το ρακεζό - το ρεμπίκο: κατασκευή για την παρασκευή τσίπουρου



Δωδεκάνησα - Κάρπαθος (Αποσκίνου) 2006

Κάρπαθος
• Βοσκαρέα: πρωτόγονη καλύβα για βοσκούς στην περιοχή της Ολύμπου
• Αμπελόσπιτο: αγροτικό κτίσμα για την παρασκευή και αποθήκευση κρασιού
• Στάβλος: αγροτική κατοικία για ανθρώπους και ζώα
• Κελλί: βοηθητικός χώρος για την παραμονή των ζώων ή για μαγείρεμα
• Κοιμητέα: χώρος διαμονής ανθρώπων στον στάβλο της Αυλώνας
• Ταμπακιό: εργαστήριο κατεργασίας δερμάτων.



Κυκλάδες – Ανάφη 2009

Ανάφη: κατοικιές = αγροικίες, μικρά αγροτικά συγκροτήματα με χαρακτηριστικό φούρνο 
μεγάλων διαστάσεων για το ψήσιμο παξιμαδιών, φουρνόσπιτο και ξερολιθικά βοηθητικά 
κτίσματα.



Ίος 2010

Ίος: Τα κοιλώματα των μεγάλων βράχων χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βοηθητι-
κών ξερολιθικών κτισμάτων, κάτι αντίστοιχο με τις κατοικίες δίπλα στους λούρους στην 
Ικαρία (θεόκτιστα ή κατοικητήρια).



Κυκλάδες - Σύρος 2005

Σύρος: Θεμωνιές = κτίσματα εποχικής διαμονής
Κατοικιές = εξελιγμένη μορφή των θεμωνιών, με φούρνο. Κτίζονταν δίπλα στις θεμωνιές
όταν ο χώρος ήταν ανεπαρκής.
Μιτάτα = κτίσματα κτηνοτροφικής χρήσης 



Κυκλάδες - Σέριφος 2009

• Συγκροτήματα αγροικιών και ξερολιθικών βοηθητικών κτισμάτων

Σέριφος: αγροικίες με φούρνο και βοηθητικά 
ξερολιθικά κτίσματα, συχνά με περιστερεώνα.



Κυκλάδες - Σίφνος 2009

Σίφνος: Θημωνιές = αγροτικά κτίσματα για κατοίκηση ή αποθήκευση, συνήθως με
ξερολιθικά βοηθητικά κτίσματα και αλώνι.



Κέα (Τζιά): 
• Τα σταβλιά: καταφύγια για τα ζώα, από τα οποία προήλθαν τα συγκροτήματα 

αγροικιών 
• Οι καθηκιές ή καθοικιές: αγροτικά κτίσματα που περιλαμβάνουν αυλή, στεγάδι και 

σταβλιά και μπορούν να χρησιμεύσουν για ανθρώπινη κατοικία. Αποτελούν 
εξελιγμένη μορφή των σταβλιών. 

• Οι καθέντρες: αγροτικά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν καθηκιά και άλλες 
εγκαταστάσεις και είναι έδρα αγροτικής οικογένειας. Είναι χωροθετημένες σε 
πλαγιές, με μεσημβρηνό προσανατολισμό και κοντά σε πηγές.

Κυκλάδες - Κέα 2017



Σίφνος 2009Κυκλάδες - Τήνος 1992

Τήνος: κατοικιές ή κάμαρες, κελλιά ή βοϊδοκέλλια = αγροικίες με ξερολιθικά βοηθητικά 
κτίσματα και αλώνι.

Παραρτήματα αγροικίας
• Το αλώνι 
• Το πατητήρι
• Το ρακιζιό: κατασκευή για την παρασκευή τσίπουρου
• Ο φούρνος 
• Η αποθήκη
• Το αβοϊδόστο ή κελλί: χώρος για σταβλισμό μεγάλων ζώων
• Ο αχυριώνας: αχυρώνας
• Ο περιστεριώνας: χώρος στέγασης των περιστεριών
• Το χοιροκάτωγο: χοιροστάσιο
• Οι κρύπτες: χώροι - αποθήκες
• Ο αναγκαίος ή απόπατος ή χρεία: το αποχωρητήριο
• Ο γκντούντος: κανάλι απορροής ομβρίων περιμετρικά της αγροικίας
• Τα μελίσσια: θήκες από σχιστόπλακες για κυψέλες



Κυκλάδες - Κύθνος 2008

Οι κοινές ή παρεμφερείς ονομασίες των βοηθητικών κτισμάτων που βρίσκονται σε δια-
φορετικά νησιά, δεν παραπέμπουν κατ’ ανάγκην σε κοινά μορφολογικά και τυπολογικά 
χαρακτηριστικά.



Παρά την επιβεβαιωμένη εξάπλωση και τον μεγάλο αριθμό των βοηθητικών κτισμάτων 
από ξερολιθιά στη νησιωτική Ελλάδα, δεν έχει γίνει ακόμη η συστηματική καταγραφή 
τους. Πόσο μάλλον η συγκριτική μελέτη της μορφολογίας και της τυπολογίας τους. 

Κυκλάδες - Κύθνος 2008



Μικρές Κυκλάδες - Σχινούσα 2006 

Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας των τοπικών πετρωμάτων και της δυνατότητας 
κατεργασίας τους, η μορφολογία και η τυπολογία αυτών των κτισμάτων διαφοροποιείται 
από νησί σε νησί. 



• Η μακρόχρονη έρευνα πεδίου στη νησιωτική Ελλάδα, επιτρέπει την επισήμανση 
των ομοιοτήτων και των διαφορών, τόσο στον τρόπο κατασκευής των βοηθητικών 
κτισμάτων από ξερολιθιά, όσο και στην ογκοπλαστική τους σύνθεση. 

Κυκλάδες - Σίφνος 2009Κυκλάδες - Κύθνος 2008
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Δωδεκάνησα - Πάτμος 2003Δωδεκάνησα - Κάσος 1998



Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009

Ομοιότητα στις ογκοπλαστικές συνθέσεις: δυνατότητα μορφολογικής και τυπολογικής 
ομαδοποίησής των κτισμάτων. Κατά κανόνα, απαντώνται μεμονωμένα κτίσματα ή 
κτίσματα σε παράθεση, με ορθογωνικές κατόψεις και διαφορετικά ύψη. 



Δωδεκάνησα - Σύμη 2001

Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις: Εντοπίζονται τρεις (3) διαφορετικές κατασκευαστικές 
λύσεις, ως αποτέλεσμα εφαρμογής της τέχνης της ξερολιθιάς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
παρά την εξωτερική μορφολογική ομοιότητα των κτισμάτων, διαπιστώνονται σημαντικές 
κατασκευαστικές διαφορές που αφορούν στο σύστημα δόμησης και στη χρήση των 
υλικών. 



Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις -1η λύση: Αφορά στην κατασκευή περιμετρικών τοί-
χων με τυφλή τοιχοποιῒα ή ένα μεγάλο άνοιγμα για την είσοδο και μικρότερα για τον αερι-
σμό του χώρου. Μικρές εσοχές δημιουργούνται στους τοίχους για τα αντικείμενα.

Κυκλάδες - Κύθνος 2008

Δωδεκάνησα - Λειψοί 1994

Κυκλάδες - Αμοργός  2010

Δωδεκάνησα - Λειψοί 1994Δωδεκάνησα - Πάτμος 1992 Δωδεκάνησα - Λειψοί 1994



Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις -1η λύση:  Στις περιπτώσεις αυτές, η στέγαση γίνεται 
με κορμούς δένδρων, πάνω στους οποίους τοποθετούνται καλάμια, φύκια και χώμα. 

Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009



Κυκλάδες - Τήνος 1992

Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις -1η λύση: Το χώμα στο δώμα υφίσταται ετήσια κατερ-
γασία με «πάτημα» ή «κυλίνδρισμα», για λόγους στεγάνωσης. 



Κυκλάδες - Αμοργός 1998

Στις εσωτερικές γωνίες του κτίσματος 
δημιουργούνται χρηστικές κατασκευές, 
όπως εστίες για μαγείρεμα, αποθηκευτικοί 
χώροι και ταῒστρες για τα ζώα. 

Αυτή η κατασκευαστική λύση, απαντάται σε 
νησιά με σκληρά πετρώματα, που η 
κατεργασία τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 
δεν προσφέρονται ως υλικό στέγασης με 
τη μορφή πλακών.



ΒΑ Αιγαίο - Σάμος 2000

Η ίδια κατασκευαστική λύση εφαρμόζεται τόσο σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όσο 
και στα Ιόνια νησιά, αλλά με χρήση δίρριχτης ή μονόρριχτης κεραμοσκεπής. Επιλογή 
απολύτως δικαιολογημένη, λόγω της μεγάλης συχνότητας των βροχοπτώσεων.

Σάμος: Ταβέρνες = αγροτικά κτίσματα για την παραγωγή και αποθήκευση κρασιού, με 
πατητήρια και χώρους αποθήκευσης του μούστου.



• Ορθογωνική κάτοψη - 1η κατασκευαστική λύση: περιμετρικοί τοίχοι με ανοίγματα ή 
συμπαγείς και στέγαση με δώμα από καλάμια, φύκια και χώμα ή κεραμοσκεπή.



Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις - 2η κατασκευαστική λύση: Αποτελεί παραλλαγή της 
1ης, με τη βασική διαφορά ότι εφαρμόζεται εσωτερικά το εκφορικό σύστημα δόμησης. Η 
λύση αυτή επιτρέπει τη στέγαση με πέτρινες πλάκες, τοποθετημένες κατά πλάτος του 
ορθογωνικού κτίσματος κατ’ ευθείαν επί των περιμετρικών τοίχων ή πάνω από δοκάρια.

Κυκλάδες - Κέα 2017



22 φεβρουαρίου 2017, παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (2016-2017): Αναδεικνύει τα μορφολογικά στοιχεία και τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες των καθοικιών στην Κέα.





Η κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση χώματος πάνω από τις πέτρινες 
πλάκες, το οποίο υφίσταται «κυλίνδρισμα» όπως και στην προηγούμενη λύση. 

Κυκλάδες - Άνδρος 2013



Η 2η λύση απαντάται σε νησιά με πετρώματα που επιδέχονται εύκολη κατεργασία, 
όπως ο σχιστόλιθος. Αποτελεί συνηθισμένη λύση σε νησιά των κεντρικών Κυκλάδων.

• Ορθογωνική κάτοψη - 2η κατασκευαστική λύση: εσωτερικά εκφορικό σύστημα 
δόμησης και στέγαση με πλάκες και χώμα ή δοκάρια, φύκια και χώμα.



Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις - 3η κατασκευαστική λύση: Η τρίτη λύση αποτελεί 
συνδυασμό των δύο προηγούμενων, στις περιπτώσεις που το κτίσμα έχει τετραγωνική 
κάτοψη. 

1. Ενδεικτική κάτοψη συγκροτήματος 
αγροτικών κτισμάτων με αλώνι, 
στην Άνδρο. Διακρίνεται ο 
πεσσός στο κέντρο του μικρότερου 
κτίσματος.

2. Ενδεικτική κάτοψη μεμονωμένου
αγροτικού κτίσματος. 

(Πηγή: Καρμπέρης - Νομικός κ.α. 2000, σ. 36)
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Κυκλάδες - Αμοργός 2010
Κυκλάδες - Τήνος 1998
(Φωτ. Στ. Νομικός)

Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις - 3η κατασκευαστική λύση: Εφαρμόζεται και πάλι το 
εκφορικό σύστημα, αλλά στο κέντρο του χώρου κτίζεται πεσσός, με πλάκες κυκλικής ή 
ορθογωνικής διατομής, πάντοτε με την τεχνική της ξερολιθιάς.



Η στέγαση του χώρου γίνεται με πέτρινες πλάκες, τοποθετημένες περιμετρικά του 
πεσσού σε ακτινοειδή διάταξη. 

Κυκλάδες - Αμοργός 2010



Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πεσσού στο πάνω τμήμα του, χρησιμοποιού-
νται πλάκες μεγαλύτερης διατομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ασφαλής έδραση των πλακών 
στέγασης, επί του πεσσού. 

Κυκλάδες - Τήνος 1998: Φωτ. Στ. Νομικός



Η 3η και σπανιότερη λύση, απαντάται και πάλι σε νησιά των κεντρικών Κυκλάδων. Σε 
μεγαλύτερη συχνότητα απαντάται στην Άνδρο και στην Τήνο και μεμονωμένα έχει εντο-
πιστεί στο Κάτω Κουφονήσι.



Στο Κάτω Κουφονήσι το κτίσμα έχει μεγάλες διαστάσεις και τετραγωνική κάτοψη. 

Κάτω Κουφονήσι 2001



Κάτω Κουφονήσι 2001

Ο πεσσός στήριζε ξύλινα δοκάρια σε ακτινοειδή διάταξη, πάνω από τα οποία ήταν 
τοποθετημένα γυμνά κλαδιά δένδρων, φύκια και χώμα. 



• Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις - 4η κατασκευαστική λύση: Αποτελεί ιδιαίτερη περί-
πτωση, δεδομένου ότι απαντάται – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – μόνο στη Νίσυρο, το 
ηφαιστειογενές νησί των Δωδεκανήσων.  

Δωδεκάνησα - Νίσυρος 2016



Δωδεκάνησα - Νίσυρος 2016

Στην περίπτωση αυτή, για τη συγκρότηση των αγροτικών κτισμάτων, των σπηλαδιών, 
κατασκευάζονται φέροντα λίθινα τόξα σε σειρά, τοποθετημένα σε μεταξύ τους αποστά-
σεις 0,80 - 1,00 μέτρου. 



Αναλόγως του μήκους του κτίσματος, χρησιμοποιούνται λιγότερα ή περισσότερα τόξα. 

Δωδεκάνησα - Νίσυρος 2016



Νίσυρος 2016

Για τη στέγαση τοποθετούνται λίθινες πλάκες σε σειρά, οι οποίες εδράζονται εκατέρωθεν
επί των τόξων. Το κενό μεταξύ των τόξων και των κατακόρυφων περιμετρικών τοίχων, 
συμπληρώνεται με λίθους ποικίλων μεγεθών, τοποθετημένους άλλοτε επιμελώς και άλ-
λοτε με πρόχειρο τρόπο. 



Δωδεκάνησα - Νίσυρος 2016

Οι περιμετρικές πλάκες εδράζονται, 
κατά μήκος της μιας πλευράς τους, 
επί της τοιχοποῒιας. 



Κτίσματα με ορθογωνικές κατόψειςΚτίσματα με ορθογωνικές κατόψεις - 4η κατασκευαστική λύση: Επάλληλα τόξα σε σειρά 
και στέγαση με πλάκες και χώμα. Αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, δεδομένου ότι απαντά-
ται – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – μόνο στη Νίσυρο, το ηφαιστειογενές νησί των Δωδεκα-
νήσων.  



Δωδεκάνησα - Αστυπάλαια 2002

• Ξερολιθικά κτίσματα με κυκλική κάτοψη: Εφαρμόζεται επιμελώς το εκφορικό σύστημα, 
καταλήγοντας εσωτερικά σε θολωτή στέγη, ανεξαρτήτως του είδους του πετρώματος. 

Δωδεκάνησα - Χάλκη 2005

Δωδεκάνησα - Αστυπάλαια 2002

Κρήτη 1992



Κρήτη 1992

Η λύση αυτή απαιτεί αποκλειστική 
χρήση πέτρας και κατά κανόνα το 
κτίσμα φέρει μόνο το άνοιγμα της 
εισόδου και ένα άνοιγμα στο κέντρο 
της θολωτής στέγης. Στο εσωτερικό 
κτίζονται μικρά τυφλά ανοίγματα για 
την τοποθέτηση αντικειμένων. 



Κτίσματα με κυκλικές κατόψεις: Απαντώνται κυρίως στην Κρήτη και στα Ιόνια νησιά, 
στη Χίο και μεμονωμένα στα Δωδεκάνησα (Αστυπάλαια και Χάλκη). 



Παραλλαγή της λύσης αυτής, αποτελούν τα ξερολιθικά κτίσματα ποικίλων μεγεθών, με
ελλειψοειδή κάτοψη. Παρά τη χρήση εκφορικού συστήματος στη δόμηση, η στέγαση
γίνεται με πέτρινες πλάκες που εδράζονται στην περιμετρική τοιχοποιῒα. Η στέγαση
ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση χώματος, για τη στεγάνωση του δώματος.

Δωδεκάνησα - Χάλκη 2005

Δωδεκάνησα - Χάλκη 2005 Δωδεκάνησα - Χάλκη 2005

Δωδεκάνησα - Χάλκη 2005



Κτίσματα ποικίλων μεγεθών με ελλειψοειδή κάτοψη: Εκφορικό σύστημα δόμησης και 
στέγαση με πλάκες και χώμα. Απαντώνται στην Αστυπάλαια και στη Χάλκη.



• Συπληρωματικά ξερολιθικά κτίσματα (παραρτήματα)

Κυκλάδες - Άνδρος 2013Δωδεκάνησα - Πάτμος 1992

Κυκλάδες - Κύθνος 2008

Μάντρες και σταύλοι



Καταλύματα και καταφύγια ανθρώπων και ζώων 

Κυκλάδες -Φολέγανδρος 2009



Δωδεκάνησα - Τήλος 2009

Καταλύματα και καταφύγια ζώων 



Κυκλάδες -Φολέγανδρος 2009

Καλύβια για την προφύλαξη των μικρών αλιευτικών σκαφών (σύρματα: από το
ρήμα σύρω), στις ακτές πολυάριθμων νησιών.



Δωδεκάνησα - Πάτμος 1992

Φολέγανδρος, Σχινούσα και Πάτμος: Χρήση ξερολιθιάς στο κτίσιμο των συρμάτων



Κυκλάδες - Σχισούσα 2006

Σύρμα από ξερολιθιά στη Σχινούσα



Σαντορίνη, Μήλος και Κίμωλος: Χρήση λιθοδομής και κονιαμάτων στην κατασκευή των 
συρμάτων.

Κυκλάδες - Σαντορίνη 2009



Κυκλάδες -Ίος 2010

Αποθηκευτικοί χώροι και εργαστήρια μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
δευτερογενούς τομέα (πατητήρια κ.λπ.)



Αλώνια, ελαιοτριβεία, στέρνες και φούρνοι.

Κυκλάδες - Ανάφη 2009Ζάκυνθος 2016
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Δωδεκάνησα - Τήλος 1998Β.Α. Αιγαίο - Ικαρία 2000

Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009



Ασβεστοκάμινα και καρβουνοκάμινα

Κυκλάδες - Σίφνος 2009

Κυκλάδες - Ανάφη 2009

Κυκλάδες - Ανάφη 2009

Δωδεκάνησα - Τήλος 2009



Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009

«Δενδρόσπιτα» στη Φολέγανδρο: κυκλικοί ξερολιθικοί φράχτες



Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009

«Δενδρόσπιτα» στη Φολέγανδρο: Για την προστασία των δένδρων (συνήθως λεμονιών) 
από τους ανέμους. Αντίστοιχες κατασκευές απαντώνται στο νησί Παντελλερία (Ιταλία). 



Μελισσόσπιτα (Άνδρος), μελισσοθυρίδες, μελισσουργοί (Θάσος), πηγάδια και 
στέρνες.

Φολέγανδρος 2009 Σίφνος 2009

Αμοργός 2009Λέσβος 2010



Δωδεκάνησα - Λειψοί 1994

Κυκλάδες - Τήνος 1992

Κυκλάδες - Άνδρος 2013

Καλντερίμια - μονοπάτια - γεφύρια



Κυκλάδες - Άνδρος 1994Κυκλάδες - Τήνος 1992

Δωδεκάνησα - Νίσυρος 2008

Τοίχοι οριοθέτησης και περίφραξης ή αναλημματικοί

ΒΑ Αιγαίο - Λέσβος 2010



ΒΑ Αιγαίο - Λέσβος 2010

Ποικιλομορφία στον τρόπο κατασκευής των ξερολιθικών τοίχων, αναλόγως 
του υλικού και της δυνατότητας κατεργασίας του.

Κυκλάδες - Ίος 2010Κυκλάδες - Σίφνος 2009

Κυκλάδες - Κέα 2017



Κυκλάδες - Άνδρος 1994

Έργα διευθέτησης χειμάρρων και ρεμάτων



Συμπερασματικά, τα ξερολιθικά βοηθητικά
κτίσματα τα οποία απαντώνται στη νησιωτι-
κή Ελλάδα, ειδικότερα στον Αγαιακό χώρο
όπως καταγράφηκαν και μελετήθηκαν στην
πολυετή έρευνα πεδίου, παρουσιάζουν δια-
φοροποιήσεις τόσο στη μορφολογία, όσο
και στην τυπολογία τους.

Ωστόσο, αντίστοιχα κτίσματα βρίσκονται
διάσπαρτα στον Ελλαδικό χώρο, τόσο στα
Επτάνησα και στην Κρήτη, όσο και στην
ηπειρωτική χώρα.

Επτάνησα - Κεφαλονιά 2016 Επτάνησα - Ζάκυνθος 2016

Επτάνησα - Μαθράκι 2008



Κρήτη 1992 Ιταλία 1996

Ισπανία 2000 Κεφαλονιά 2004

Η απόπειρα σύγκρισης με παρόμοια κτίσματα σε άλλες χώρες, σε μια προσπάθεια 
ερμηνείας των κατασκευαστικών λύσεων μέσα από αλληλεπιδράσεις, είναι άκρως 
παρακινδυνευμένη. Ας θεωρηθεί δεδομένο ότι για τα βοηθητικά κτίσματα, οι ίδιες 
ανάγκες οδηγούν σε παρεμφερείς κατασκευαστικές λύσεις με τα ίδια υλικά. 



Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι, εκτός από την επιστημονική έρευνα για τα ξερολιθικά
κτίσματα, παρατηρείται η τάση συντήρησής τους, καθώς και η κατασκευή νέων ξερολιθι-
κών κατασκευών, κάθε τύπου. Ίσως, προς το παρόν να αποτελούν μεμονωμένες περι-
πτώσεις για τον Ελλαδικό χώρο, αλλά πιστεύεται ότι μέσα από την ευαισθητοποίηση των
νεότερων γενεών, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.



Εκδόσεις σχετικές με τις αγροικίες και τα βοηθητικά 
ξερολιθικά κτίσματα (ενδεικτική βιβλιογραφία) 



Κυκλάδες - Φολέγανδρος 2009

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Πρωτογενές φωτογραφικό υλικό: Ιουλία Κ. Παπαευτυχίου


